
 

 למתן שירותי הפקה לכנס נאות חובב לתעשייה  -202022.מכרז פומבי 

 עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב

 

מס' 
 תשובה שאלה סיווג / סעיף / מסמךעמוד שאלה

1.   

 משפטי

 
הינה גדולה ביחס למכרז  ₪ 38,000נראה שערבות של  -ערבות המכרז

 רק ערבות ביצוע?האם ניתן לצמצם את גובה הערבות ו/או להשאיר 

 

 10,000תוקטן לסך: ערבות ההשתתפות 
אין לבצע שינוי בנוסח למעט הקטנת  ₪

 .הסכום
 אין שינוי בערבות הביצוע

 
בפסקה שישית בערבות ההגשה נפלה 

 טעות יש לתקן למשפט הבא
 

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת מדד "
, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה הבסיס

ההפרש בין המדד החדש למדד  למכפלת
 "מחולק במדד היסודי. הקרןהיסודי בסכום 

 
מה גודל האוהל? האם לישיבה בארוחת צהרים סביב  -אוהל חיצוני מקצועי   .2

שולחנות או בעמידה צלחת מזלג? האם נדרש חימום/ מיזוג לאוהל?האם 

נדרשת הגברה לאוהל? האם נדרש משקולות לאוהל או שאפשר לקדוח 

 בקרקע.?

 

משתתפים עפ"י  200-אוהל המותאם ל
לארוחת צהריים בסגנון  התקן. מתאים

 צלחת מזלג בעמידה סביב שולחנות.
 

וג. נדרשת הגברה עבור לא נדרש מיז
 מוזיקת רקע.

 
לא ידוע פרטים טכניים אודות התקנת 

יש להניח כי נדרש משקולות ולא האוהל. 
 ניתן לקדוח בקרקע.



 

בהתחשב במצב ואי הוודאות לגבי קיום האירוע עקב  –ערבות בנקאית  משפטי   .3

משבר הקורונה, האם יש אפשרות להגיש את הערבות הבנקאית רק למי 

 שזכה? אני חושב שזה יהיה הוגן יותר בתקופה זו.
לעיל 1לא, ראה תשובה   

אך כעוסק מורשה כ  10בעל החברה אשר בתחום מעל  –ניקוד על נסיון  מקצועי   .4

האם יקבל ניקוד מלא על הנסיון המקצועי המצטבר כעצמאי  –שנים  3.5

 וכשכיר?

תנאי הסף ודרישות הניסיון יתקיימו 
במציע לרבות הפרמטרים לניקוד איכות. 
יחד עם זאת מובהר כי, למועצה שמורה 
הזכות במקרה של מציע שהוא תאגיד 
להכיר בניסיון של בעל שליטה במציע 

ניסיון כומעלה ממניותיה  %50המחזיק ב 
 של המציע

מקצועי/  8.5סעיף   .5
 משפטי

יום לפני  14האם המצאת אישורי ביטוח כ –אישורי ביטוח  -  8.5סעיף 

 ביצוע האירוע זהו זמן מספק?

עקב מצב הקורונה , פוליסת הביטוח רבות הוקפאות/בוטלו. בנוסף אין 
התחייבות מצד המזמין לבצע את האירוע במקרה בו הגבלות הקורונה 
יוחמרו. לפיכך מן הראוי לדרוש מסמכים ביטוח רק במידה ואתה זוכה 

 וכמובן בסמוך לקיום האירוע.

 

 

פוליסה חתומה תוגש רק על ידי המציע 
ימים לפני קיום האירוע לכל  14הזוכה עד 

המאוחר. אין באמור כדי לגרוע מאישור 
הביטוח המצורף למסמכי המכרז אותו 

להבטיח יש להגיש חתום מראש על מנת 
 עמידה עקרונית בדרישות הביטוח

 אבקש לקבל מפרט טכני הקיים בשני האולמות בהם מתוכנן האירוע מקצועי   .6

 

קיים מקרן, מערכת הגברה  –אולם טבע 
מדגם מקומות ישיבה. המקרן הינו  220-ו

 ישן לכן יש צורך לתמחר הצבת מקרן.
 

+  מושבים 96-אולם מבנה חדש במועצה 
לכסאות גלגלים, מערכת מקומות  2

ניתן להקרין  - 4Kהקרנה 
/בלוריי, מערכת סאונד DVDמקובץ/

 2+  היקפית )שני רמקולים קדמיים
 3רמקולים בצידי האולם(,  6+  סאבים

מיקרופונים )פודיום, אלחוטי, מדונה(, 



 

פנסי שטיפה של הבמה, חיבור  5פודיום, 
למחשב על הפודיום )סאונד וחיבור מסך(, 

יטה )מסך מגע( למצבים שונים מערכת של
 מתוכנתים מראש.

 אבקש לקבל סקיצות של שתי האולמות בהם מתוכנן האירוע מקצועי   .7

 

מצ"ב סקיצה של מרכז המבקרים במפעל 
טבע, בו נמצא האודיטוריום המיועד 

לאירוח הכנס. ניתן לראות בסקיצה גם 
את מבואת הכניסה שתשמש את באי 

הכנס בארוחת הבוקר ו/או להצגת 
 תערוכה.

 
עקב מצב הקורונה והזכות הבלעדית של המועצה לביטול  15.2סעיף  מקצועי 15.2סעיף   .8

שלב, אבקש כי אישורי הביטוח יוגשו בסמוך לאירוע בלבד. הכנס בכל 

)דרישת המארגנים לביטוח מרגע הזכייה יוצרת מצב בו החברות 

המשתתפות משלמות אלפי שקלים בחודש לביטוח עבור אירוע שייתכן 

 ולא יתקיים(
לעיל 5ראה תשובה לשאלה   

 האם יש מקום או שצריך להקים אוהל מטבח אחורי? –מטבח  מקצועי   .9

 
 יש להקים מטבח קצה חיצוני

מבקשים להוריד את דרישת החובה לערבות  -בעניין ערבות ההגשה משפטי 8-ו 3, עמ'  3.4ו 6סעיף   .10
הגשה , ולהסתפק בערבות ביצוע בלבד, או להמיר את ערבות ההגשה 

 לצ'ק בטחון, מהנימוקים הבאים:
בימים קשים אלו לענף הפקת הארועים, דרישת ערבות הגשה  .1

מוסיפה קושי תזרימי לא סביר בשלב  ₪ 38,000בגובה של 
הגשת המכרז, וייקח זמן עד שכסף זה יוחזר לחשבונם של 

המתמודדים, במידה ולא זכו. גם אם הייתה זו דרישה במכרזים 
ר תנאי לכנסים קודמים, הרי ששנה זו, אנו מבקשים לשנות ולהסי

זה. יש תנאי סף אחרים שבודקים את האיתנות הפיננסית, 
והנסיון של המתמודדים, וכמובן ניתן לדרוש העמדת ערבות 

 ביצוע כתנאי לזכייה.

 ראה תשובה לעיל



 

נציין כי דרישה זו גם יוצרת קושי במיוחד לספקים שהם עסקים  .2
קטנים ובינוניים, ובשל כך פוגעת בעיקרון השוויון, כמו גם מנוגד 

שב הכללי של הסרת חסמים להתמודדות עסקים להוראות הח
 קטנים ובינוניים במכרזים ממשלתיים ואחרים.

להוראת  2.3.1.1בנוסף, ע"פ הוראות החשב הכללי, סעיף  .3
בהתקשרויות שבהן שווי ההתקשרות  , נאמר כי7.5.1.1תככ"מ 

שקלים חדשים, לא  500,000או אומדנה )כולל מע"מ( הוא עד 
רבות הצעה כתנאי להגשת הצעה, תדרוש ועדת המכרזים ע

ע"פ  למעט במקרים חריגים ומנימוקים שיירשמו בפרוטוקול.
 האומדן הכללי שעשינו, נמצאים בהחלט מתחת לרף זה

יתרה מכך, ע"פ הוראות החשב הכללי, גם במידה ומוגשת  .4
מאומדן ההצעה,  2.5%ערבות הצעה, מקובל שגובהה הוא עד 

א הרבה יותר נמוך מסכום ( סכום שיוצ5%)וערבות ביצוע עד 
ו  2.3.1.6.1ערבות ההגשה הרשומה בזאת )ראו סעיפים 

 באותו מסמך( 2.3.2.7.1

בסעיף נאמר שיש לוחות זמנים קשיחים המפורטים בנספחים. לא מצאנו  מקצועי 7עמ'  2.3סעיף   .11
 פירוט של לוחות זמנים אלו. נשמח להבהרה

הפקת האירוע תתקיים  לוחות זמנים:

 שלבים: 6-עפ"י הסדר הבא ב

ימי  5) עד  –פגישת התנעה –שלב א' 

 עבודה מיום חתימת ההסכם(

פגישות מקצועיות אחת  -שלב ב'

דיון לשבועיים מיום פגישת ההתנעה. 

בתוכניות מקצועיות ולוגיסטיות 

 )תפאורה, תאורה והגברה, ריהוט וכו'(.

ת לשבוע פגישות מקצועיות אח–שלב ג' 

 –)בחודש הקודם לתאריך האירוע( 

אישור לו"ז לכנס ושמות משתתפים, 

 הצגת פרסום וכו'



 

ימי עבודה  5 -ישיבה מסכמת  –שלב ד' 

 אישור חומרים לדפוס.מיום האירוע. 

יום אחד  –סיור שטח מקדים  -שלב ה'

 לפני האירוע.

 יום האירוע –שלב ו' 

נשמח להתעדכן מתי צפוייה ההודעה על הזכייה, כדי להעריך את משך  משפטי 14עמ'  15.1סעיף   .12
 ההתארגנות לכנס

בהתאם לקצב עבודתה של ועדת 
 המכרזים

האם ניתן לקבל את המסמך בוורד על מנת למלאו בהקלדה במחשב, או  מקצועי כללי  .13
 על ההגשה להיות בכתב יד?

ניתן לקבל את הטבלאות בוורד מהרכש 
 במועצה

 כן האם יש לצרף בשלב הגשת המכרז ערבות בנקאית? משפטי 3.4, 1מסמך   .14

האם יש אפשרות לפרסם את  -ניסיון המועצה עם חברת המזון יעניק יתרון מקצועי מזון 4וסעיף  11.3, 1מסמך   .15
 שמות חברות הקייטרינג שהיה למועצה ניסיון איתם?

 לא

מכתבי המלצה כללים של לקוחות ממליצים, או האם יש אפשרות לצרף  משפטי נוסח המלצה -ב' 4מסמך   .16
 שחייב לחתום על המסמך של המועצה?

יש להגיש המלצות בנוסח ששולב 
במסמכי המכרז , המלצות בנוסח שונה 

עלולות לפגוע בניקוד האיכות של 
 המציעים

האם יש אפשרות לקבל שרטוט שטח של האולם שבו מתוכנן להתקיים  מקצועי כללי  .17
 במה, גודל חלל התכנסות.הכנס? גודל 

 מצ"ב שרטוט.

מאחר ולא נעשה סיור באולם המתוכנן, האם יש אפשרות לקבל מפרט  מקצועי כללי  .18
טכני של העזרים הקיימים באולם? תאורה, הגברה, מסך, מקרן, הספקי 

 חשמל?

 קיים מקרן, מסך ומערכת הגברה.
ראה תשובה סטנדרטי.  –הספק חשמל 

 לעיל

 כן האם יש צורך לחתום על החוזה בשלב הגשת המכרז? משפטי התקשרותמסמך  -10מסמך   .19

האם יש אפשרות לקבל את המסמך בוורד או באקסל בכדי להוסיף עוד  מקצועי כתב כמויות -נספח א'  .20
 שורות?

 לעיל 13ראה תשובה 

 


